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TEKSTI SI SIHVOLA

Toinen maailmansota, niin kuin sodat 
yleensä, sai aikaan asetekniikan kehi-
tyksessä kukonaskelia. Sodan alun aseet 
olivat vielä teknisesti lähellä Ensimmäis-
tä maailmansotaa, kuten sukellusveneet, 
tykit ja jalkaväkiaseet. Sodan loputtua 
oli lanseerattu koko joukko tekniikan 
ihmeellisyyksiä: ohjuksia, raketteja, tut-
kaohjattuja tykkejä, pimeänäkölaittei-
ta, suihkuhäivepommittaja Gotha-229 
ja päättyen asehirvitys atomipommiin. 
Hitler toi usein puheissaan esille uudet 
ihmeaseet, jotka hirvittävällä voimalla 
tulisivat kääntämään sodankulun Saksal-
le suotuisammaksi. Hitler uhitteli liittou-

tuneita pelotellakseen, kuin myös yritti 
kääntää tietysti oman kansan huomion 
pois Saksan todellisesta heikkenevästä ti-
lasta. 

UUDET TUULET

Ensimmäisessä maailmansodan aikana Liit-
toutuneet olivat miettineet miehittämättö-
män lentokoneen käyttöönottoa, mutta asia 
ei edennyt juuri suunnittelupöytää pidem-
mälle. USA kehitteli kuitenkin miehittämä-
töntä kaksitasoista lentokonetta, joka olisi 
pommilastissa pitänyt lentää vihollisen puo-
lelle. Amerikkalaiset eivät saaneet konetta 

V-1 -OHJUS
- LENTÄVÄ POMMI
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vakaaksi, joten mielenkiinto hiipui ja asia 
raukesi lopulta, kun sotakin päättyi.
      
Ensimmäisenä jo 20-luvun puolivälissä Opel, 
tuolloin Saksan suurin autovalmistaja, oli 
kehitellyt erilaisia raketti- ja työntömootto-
reita kilpa-autoihin. Vuonna 1928 valmistui 
rakettikäyttöinen kilpa-auto, jonka pohjalta 
kehittyi ajatus asentaa rakettityöntömootto-
ri liitokoneeseen. Fritz von Opel oli kovasti 

innostunut autourheilusta ja lentämisestä, ja 
siksi hän voimakkaasti ajoi asiaa eteenpäin. 
Opelin kehitelmät olivat suunnannäyttäjiä, 
kun uudet voimanlähteet ilmailuun tekivät 
tuloaan. Münchenissä tohtori Paul Schmidt 
kehitti oman suihkuvaihemoottorin, josta 
kehittyi vuosikymmen myöhemmin uuden 
tulevan asejärjestelmän voimanlähde.   

TOINEN MAAILMANSOTA 

Taistelun Englannista päätyttyä Luftwaffen 
koviin miehistötappioihin vuonna 1940, 
siirtyi Luftwaffe Englannissa massiivisiin 
1940-41 talvella ja keväällä suoritettuihin 
yöpommituksiin kohteena suurimmat kau-
pungit, kostona RAF:n suorittamista Berlii-
nin pienehköistä pommituksista. Balkanin ja 
idän sotaretken myötä Luftwaffen pommit-
tajat siirtyivät itään kesällä 1941 ja Saksan 
pommitusvoimat eivät ikinä palanneet enti-
seen voimaansa lännessä.
 
Saksalaiset harvakseltaan kiusasivat kaak-
koisen Englannin rauhaa kahdella Ensim-
mäisen maailmansodan ”Pariisintykki” -

V-1 -OHJUS
- LENTÄVÄ POMMI
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kloonilla. Kyseiset 302 t painaneet 210 mm 
rautatietykit, malliltaan A21 K12 ja kantama 
115 km, ampuivat kesästä 1940 aina elo-
kuulle 1944 satunnaisesti 107 kg painoisia 
kranaatteja Englannin maaperälle. Tykit 
olivat epäkäytännöllisiä, hitaita ja vaatimat-
tomia häirintäpommituksissa, jos verrataan 
ilmavoimien suurhyökkäyksiin. Luftwaffe 
puolestaan keskittyi hätyyttämään lähinnä 
Kanaalin laiva- ja proomuliikennettä sekä 
pieniin yöllisiin häiriöpommituksiin Englan-
nissa ja joihinkin alle sadan kevyen pommit-

tajan hyökkäyksiin Englannin kaupunkeihin. 
Vuoden 1943 aikana Luftwaffe pudotti 2 500 
pommitonnia Englantiin, kun  liittoutuneet 
pudottivat 157 000 pommitonnia samana ai-
kana Saksaan.  *

V-1:N ALKUKEHITYS

RAF:n Lyypekkiin maaliskuun 28. päivä 
1942 kohdistunut massapommitus sai Hit-
lerin vaatimaan Luftwaffelta veristä kostoa 
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briteille ja tästä sai V-1:n kehitys varsinaisen 
alkusysäyksen. ** Luftwaffessa kehittyi aja-
tus suunnitella miehittämätön lentävä pom-
mi, jolloin lentäjiä ei menetettäisi turhaan 
ja polttoainettakin kuluu vain menomatkan 
tarpeisiin. Suunnitelman toteuttajaksi ryh-
tyivät lentokonetehdas Fieseler ja lentoko-
nemoottorien valmistaja Argus, jolla olikin 
moottorin konsepti olemassa. Ko. tehtaiden 
edustajat taivuttelivat kesäkuussa 1942 ase-
konferenssissa Luftwaffen marsalkka Mil-
chin puolelleen, joka puolestaan vei asiaa 

eteenpäin ja sai asetettua V-1:n lentokonete-
ollisuudessa kärkipäähän kiireellisyysjärjes-
tyksessä.
 
Heer oli kehittännyt Wernher von Braunin 
johdolla ballistista V-2 rakettiaan 30-luvulta 
alkaen, josta Luftwaffen piirissä oltiin sy-
västi huolissaan, koska kehitystyö jo itses-
sään nieli valtavasti raaka-aineita ja rahaa. 
Tietyt tahot pelkäsivät Luftwaffessa, että 
kohta Lontoota ei pommita kuin maavoi-
mat ja he joutuvat virattomiksi sotimises-
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sa. Argus ja Fieseler alkoivat vuoden 1942 
maaliskuusta alkaen kehittämään yhdessä 
Luftwaffelle lentävää miehittämätöntä pom-
mia nimellä Fi-103 Kasselissa sijaitsevan 
Fieselerin tehtaan mukaan. Myöhemmin 
pommi tultiin tuntemaan V-1:nä, jolle tänä 
päivänä risteilyohjus olisi oikeampi termi 
lentävän pommin sijaan. V-1, jossa V mei-
naa lyhennystä sanasta Vergeltungswaffe eli 
kostoase, oli edistynyt keksintö kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan tuolloin. Virallinen nimi 
muuttui heinäkuusta 1943 alkaen Gerhard 
Fieselerin vastustuksesta huolimatta FZG-
76:ksi. ”Flakzielggerät-76”, joka vapaasti 
suomennettuna olisi ilmatorjunnan maali-
kone. Fi-103 nimeä käytettiin osin projektin 
salaamissyistä, myöskin lentävällä pommil-
la oli olemassa peitenimi Kirsikankivi, jota 

lähinnä valtakunnanmarsalkka Göring käytti 
puheissaan.

Arguksella moottori oli jo lähes valmiina, 
jota vain oli kehitetty eteenpäin vuoden 
1929 tri Paul Schmidtin suihkuvaihemoot-
torin pohjalta. Alussa 30-luvulla mootto-
rin kehityksessä oli ollut mukana tykistön 
kapteeni Dornberger, myöh. kenraali, joka 
oli V-2 aseprojektin kärkinimiä, kunnes tiet 
erkanivat ja Luftwaffe jatkoi yksinään omaa 
kehitystyötään. Gerhard Fieselerin Kasselis-
sa sijaitsevalla tehtaalla kehitettiin pommin 
runkoa ja siellä päävastuun kantoi tekninen-
johtaja Robert Lusser. Peenemündessa Pee-
nemünde-west*** toimi V-1:n todellisena 
kehityspaikkana, sillä se oli Luftwaffen koe-
aluetta ja suhteellisen syrjässä vihollisen tie-
dustelulta. Joulukuun alussa 1942 Gerhard 
Fieseler lensi FW200 Kondorilla Peenemün-
den yli ja pudotti ensimmäisen moottoritto-
man lentävän pommin. Pommin liukulento 
toimi hienosti ja jouluaattona vielä pommin 
ensimmäinen katapulttilaukaisu onnistui 
moitteettomasti, jolloin pommi lensi ilman 
moottoria 2 700 metriä. Uutinen asiasta kiri 
Luftwaffen johdon tietoon hetkessä.  

Apuraketin lataaminen käynnissä

Jalustalla
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TOIMINTATAPA

Suihkuvaihemoottori oli hyvin yksinkertai-
nen, joka soveltui loistavasti kertakäyttö-
aseeseen. Toimintatapa oli seuraavanlainen: 
Potkurivirta painoi välppien lomasta happea 
moottoriin, jossa se matalaoktaanisen ben-
siinin kanssa polttokammiossa ”räjäytet-
tiin”, jolloin räjähdys sulki välpät ja paine 
purkautui moottorin perästä ulos työntäen 
sitä eteenpäin. Potkurivirta avasi taas välpät, 
kun polttokammion paine laski tarpeeksi ja 
sama uusiutui työntäen laitetta eteenpäin. 
Tämä toistui 42 kertaa sekunnissa. Moottori 
piti erikoista kaikuvan rohisevaa ääntä, joka 
opittiin sittemmin Lontoossa tunnistamaan 
kuoleman äänenä. Askania valmisti Berlii-
nissä gyrokompassit lentävään pommiin. 
Askania oli tunnettu ilmailualan navigoin-
tilaitteiden valmistaja. Gyroskooppi eli hyr-
räkompassi korjasi heti suuntapoikkeamat 
antamalla servoille käskyn kääntää siiveket-

Calaisin alueella pommitettu kiinteä ramppi
tä tai peräsintä. Siivekkeiden ja peräsimen 
kääntely toimi paineilmakäyttöisesti. V-1:
ssä oli keskellä runkoa kaksi teräsvantein 
vahvistettua pallonmuotoista paineilmasäi-
liötä, joissa oli 160 bar paine. Paineilman 
avulla pidettiin polttoainejärjestelmässä yllä 
tasaista 7 barin painetta, joka takasi tasaisen 
kulun maalia kohden. Käytännössä paineil-
masta sai käyttövoimansa kaikki mekaaniset 
toiminnot V-1:ssä. V-1 laukaistiin liikkeel-
le 50 - 70 metriä pitkältä rampilta, jossa se 
kiinnittyi apupanokseen. Apupanoksen syt-
tyminen antoi V-1:lle tarvittavan 580 km/h 
alkunopeuden, jotta se selvisi sakkaamatta 
ilmaan 45° kulmassa. Ilmassa nokan pieni 
propelli välitti lennetyn matkan laskurille, 
jonka mekanismi pysäytti moottorin kunhan 
ennakkoon asetettu kilometrimäärä tuli täy-
teen.   
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TESTIT JA KIISTAKYSYMYKSIÄ

Kuuluisa koelentäjä Hanna Reitsch lensi oh-
jaamollisella V-1 Reichenbergillä ja selvitti 
koelennollaan ohjuksen vakavuusongelmat. 
Reitsch loukkaantui vakavasti laskussa, kun 
ei suostunut hyppäämään laskuvarjolla, sillä 
näin vain hän sai tuotua testitulokset tutkijoi-
den käyttöön. Reitsch oli kiivaasti ajamassa 
alkuvuodesta 1944 Rechbergillä tehtäviä it-
semurhalentoja. ****

Kenraaliluutnantti Walter von Axthelm, joka 
oli Saksan ilmatorjuntatykistön komenta-
ja, kävi Peenemündessa tammikuussa 1943 
tutustumassa V-1 koeammuntoihin. Täs-
tä vakuuttuneena hän raportoi Luftwaffen 
esikuntapäällikölle kenraalieversti Hans 
Jeschonnekille, että tämä on yksinkertai-
sin tapa hyökätä 360 km:n päähän ilman 
mieshukkaa. Axthelm keskusteli Milchin 
kanssa V-1:n käyttämisestä Englantia vas-
taan. Axthelm huolestui kovasti, kun Milch 
kertoi omista suunnitelmistaan, jossa Kanaa-
lin rannikolle rakennetaan jättimäisiä beto-
nisia tuliasemia. Ajatuksena oli saada katon 

Kaksi laukaisurataa

Aradon hinauksessa
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alle suojaan tuhansia V-1 pommeja ja niiden 
laukaisulaitteet. Axthelm muistutti tuollai-
sen massiivisen rakennelman joutuvan vää-
jäämättä pommitetuksi raskaasti. Axthelm 
itse ehdotti sadan liikkuvan laukaisualustan 
rakentamista pitkin rannikkoa. Kiista pää-
tettiin jättää Göringin ratkaistavaksi.  Lo-
pulta päädyttiin rakentamaan 100 kappaletta 
kiinteitä tiilistä muurattuja laukaisualustoja, 
joita ei käytetty kuitenkaan koskaan V-1:n 
lähetykseen.

Kesäkuun alkuun 1943 mennessä oli Pee-
nemündessa laukaistu 50 V-1 ohjusta, joista 
35 oli toiminut moitteettomasti ja 15 epäon-
nistuneesta laukaisusta 10 ongelmat saatiin 
selvitettyä. Göringille esitettiin V-1 -ohjelma 
ja kehitysnäkymät kesäkuussa 1943, jossa 
selvitettiin lentävän pommin tuolloin saa-
vuttaneen matalaoktaanisella bensiinillä 625 
km/h nopeuden ja 70 km kantaman. Valta-
kunnanmarsalkka halusi pommia valmistet-
tavan 50 000 kappaletta kuukaudessa, sillä 
hän toivoi näin voivansa antaa Chuchillille 
runsaan joululahjan V-1:n muodossa. 

Luftwaffe sai taistella V-1:n asemasta armei-
jan V-2 projektiin nähden. Armeija oli jopa 
saanut V-2 osia valmistamaan monia lento-
konetehtaita ja luonnollisesti tämä vaikutti 
myös V-1 tuotannon alkuun. Milchin tie-
detään lopulta raivostuneen suunnattomasti 
huutaen: ”Jos näen vielä meidän laitoksis-
sa yhdenkin V-2 miehen hiippailemassa ja 
antamassa tuotantomääräyksiä, niin annan 
ampua sellaiset hiipparit heti.” Speer antoi 
lopulta ensimmäisen käskyn V-1 aseen puo-
lesta heinäkuussa 1943, jossa hän painottaa, 
että V-2 osia ei valmisteta ilmavoimille työs-
kentelevissä tehtaissa.

Kenraali von Axthelm

MUSTIA PILVIÄ JA TAKAPAKKIA

Vuoden 1943 lopulla oli ammattitaitoisen 
työvoiman huutava puute, kun ammattimie-
het olivat luonnollisesti rintamalla ja Sak-
sassa ei juuri naisia koulutettu tehtaisiin. 
Valtakunnan työvoimasta vastaava Sauckel 
oli lokakuun loppuun mennessä luvannut 10 
546 työntekijää V-1 varten, niin työvoimaa 
oli marraskuussa vasta 8 417 henkilöä. Pro-
totyyppien valmistuksesta siirtyminen sar-
jatuotantoon aiheutti lisää päänvaivaa juuri 
ammattitaidonpuutteen takia, koska tarvitta-
va tarkkuus puuttui työntekijöiltä. Rungoissa 
havaittiin suuria puutteita mm. pistehitsauk-
sissa aiheuttaen murtumia, muista teknisistä 
puutteista puhumattakaan. Pommeja räjähti 
rampeille, bensiinit vuotivat ulos ja lisäksi 
suuntavakavuus oli huolestuttavan heikko. 
Lopulta ensimmäiset 2 000 valmistunutta 
pommia jouduttiin purkamaan kelvottomi-
na.
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Peikkona kulman takana vaani myös SS ja 
Heinrich Himmler. Himmler tahtoi SS:n saa-
van valvontaansa koko aseteollisuuden, ja 
pikkuhiljaa sodan loppua kohden myös V-1 
lipuikin SS:n syliin. Himmler asetti SS-ken-
raali Kamlerin***** vastaamaan V-1 tuotan-
nosta. V-1 patteristot tulivat lopulta Waffen-
SS:n huoltoon ja vastuulle, mikä tietysti sai 
Luftwaffen johdon kiehumaan raivosta.   

BRITTIEN TIEDUSTELU SAA VIHIÄ

Tiedustelutiedot ja sotavankikuulustelut 
toivat monesti esiin Peenemünden ja Kas-
selin Fieslerin tehtaat yhdistettynä uusiin 
ihmeaseisiin. RAF pommittikin molempia 
paikkoja voimakkaasti. Peenemünde sai 
elokuussa 1943 kylpeä pommisateessa ja 
Kasselin vuoro oli saada lokakuussa useita 
pommihyökkäyksiä osakseen. Lokakuun 22. 
päivänä tehdyn voimakkaan ilmahyökkäyk-
sen johdosta 40 % työläisistä oli pois vah-
vuudesta. 
Kasselin Fieselerin tehtaiden pommitusta 
pidetään brittien onnistuneimpana pom-
mitusiskuna Saksaan sodanaikana. Fiese-
ler joutui evakuoimaan tehtaansa läheiseen 
Rothwesteniin, jossa heiltä puuttui tarvittava 
määrä sähköenergiaa ja paineilmaa. Tämä 
aiheutti V-1:n  kehityksessä suurta viiväs-
tystä. Peenrmündestä taas V-1:n lähetysko-
keilut siirrettiin elokuun 1943 pommituksen 
jälkeen Karlshagenin lentokentälle.

Brittien tiedustelu sieppasi joulukuussa sak-
salaisten tutkamerkinantoja, joista he pys-
tyivät päättelemään Itämerellä tapahtuvien 
koelaukaisuiden pohjalta V-1:n nopeuden ja 
kantaman olevan parhaimmillaan 264 km. He 
havaitsivat myös suuntatarkkuuden huiman 

kasvun joulukuun kolmen viimeisen viikon 
aikana. Jotkut britit tajusivat tammikuussa 
1944 saksalaisten pystyvän vaivattomas-
ti osumaan kolmella neljästä mahdollisella 
miehittämättömällä pommilla Lontooseen. 

OPERAATIO CROSBOW

Operaatio Crosbown alkaminen oli osoi-
tus saksalaisille brittien huomion suuresta 
lisääntymisestä V-1 projektiin. Ranskan ja 
Hollannin rannikolla brittien ilmatiedustelu 
havaitsi  83 kappaletta V-1:n laukaisualus-
toja, joiden paljastuminen huolestutti britte-
jä suunnattomasti. Liittoutuneet eivät vielä 
syksyllä 1943 tienneet varmuudella mistä 
oli kysymys, mutta alustat olivat suunnattu 
kohden Lontoota, joten jotain pahaa ne en-
teilivät. Operaatio Crosbow käsitti laukai-
sualustojen laajamittaista pommitusta, jotka 
aloitettiin joulukuussa 1943, jatkuen aina 
vuoden 1945 maaliskuulle, jolloin V-1 hyök-
käykset loppuivat ja viimeiset alustat oli val-
lattu Pohjanmeren rannoilta. Ensimmäisten 
voimakkaiden pommitusten osuessa laukai-
sualustoille, 35 000:sta ranskalaisesta työläi-
sestä 20 000 pakeni työmailtaan ja neljännes 
alustoista tuhoutui tai vahingoittui pahoin. 
Pommituksilla saatiin vain aikaan omien 
kone- ja lentäjätappioiden lisäksi saksalais-
ten suunnitelmanmuutos. Nyt saksalaiset 

Spitfire ja V-1
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päätyivät valmistamaan metallielementeistä 
koottavia ramppeja, jotka voitiin pystyttää 
haluttuun paikkaan muutamassa päivässä. 
Näin liittoutuneet olivat tietämättömiä todel-
lisista laukaisupaikoista ja pommittivat tur-
haan kiinteitä laukaisuramppeja aina maalis-
kuulle 1945 asti, vaikka he tiedustelutietojen 
pohjalta totesivat vuoden 1944 kuluessa ett-
eivät saksalaiset kunnosta pommitettuja lau-
kaisupaikkoja ollenkaan. 

VALMISTAUTUMINEN ISKUUN

V-1 maaorganisaatio oli saanut valmiiksi 
joulukuun 1943 puoliväliin 96 kiinteää lau-
kaisualustaa ja Milchin haaveilemat kaksi 
jättimäistä bunkkeria valmistuisi maalis-
kuun puoliväliin mennessä. Von Axthelm 
puolestaan arvioi tuolloin, että kolmannes 

lähetyspaikoista tulisi olemaan toimintakun-
toisia pommituksista huolimatta. V-1 patte-
ristojen komentaja eversti Wachtel ilmoitti 
marraskuun 5. päivä lähetyskokeiden olevan 
valmiit tammikuun 15. päivä, jonka jälkeen 
olisi ammuttava vielä 200 V-1:stä ampuma-
taulukoiden laatimiseksi. Tuolloin Wachtel 
oli jo siirtämässä Ranskaan kuutta kahdek-
sasta patteristostaan ja marraskuun 18. päivä 
oli loput kaksi patteria junissa matkalla ase-
mapaikoilleen. Ranskassa Wachtel jäi vain 
odottamaan von Axthelmin koodisanomaa 
Eisbär ”Jääkarhu”, jolla tulitoiminta Englan-
tiin aloitettaisiin.

Von Axthelm oli sitä mieltä, että Lontoon 
lisäksi pitäisi hyökkäys kohdistaa eteläran-
nikon satamiin, joista maihinnousujoukot 
lähtisivät liikkeelle. Mutta hänelle tehtiin 
selväksi silloin tarvittavan 30 000 pommia 
kuukaudessa, jotta pommin epätarkkuus 

V-1 nousee
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tulisi kompensoitua saavutettuun hyötyyn 
nähden. Von Axthelm esitti asian vielä Hit-
lerille eräässä asekokouksessa, mutta Hitler 
keskeytti hänet, että älkää vaivatko itseänne 
maihinnousun torjumisella. Pysykää vain 
meidän kostohyökkäyksessä. Von Axthelm 
yritti rohkeasti selvittää maihinnousun al-
kamisen mahdollisuutta, että aikaa ei olisi 
hukattavissa. Hitler sanoi, että kun toimitatte 
niitä pommeja ensin sinne, niin saatte mitä 
haluatte. Von Axthelm yritti vielä vastaväi-
tettä, mutta Hitler käänsi hänelle tylysti sel-
känsä. 

Wachtelin patteristot valmistautuivat kaikes-
sa rauhassa hyökkäyksen aloitukseen ja maa-
organisaatio valmisti keveille lähetysalus-
toille tuliasemienpohjia pitkin rannikkoa. 
Kaikki vain odottivat edelleen hyökkäys-
käskyä Eisbär. Kesäkuussa 1944 operaation 

alku viivästyi vielä muutamalla päivällä, kun 
P-47 Thunderboltit rynnäköivät polttoaine-
junaan ja 270 000 litraa V-1:n polttoainetta 
paloi roviona Ranskan rautateillä 8.6.1944. 

V-1 ISKEE: OPERAATIO RUMPEL-
KAMMER ALKAA

Laukaisualustojen salaisuus paljastuu lopulta 
kaikille, kun kesäkuun 13. 1944 Ensimmäi-
set V-1:set saapuvat Lontoon Kenttiin, tosin 
aiheuttamatta juurikaan vahinkoa. Alku oli 
vaikea, kun vain 10 V-1:stä onnistuttiin lau-
kaisemaan ensimmäisen päivän aikana, kun 
tulenavauskäskyllä Eisbär olisi pitänyt läh-
teä 500 pommia päivässä alkusuunnitelmien 
mukaan. Viisi pommia tippui lyhyeen ja yksi 
välittömästi laukaisun jälkeen, vain neljä 
ylitti kanaalin. Syynä alun epäonnistumiseen 
oli miehistön koulutuksen puutteet ja tärkei-
den varaosien puuttuminen, mutta 15. päivä 
kesäkuuta olivat asiat jo toisin. Laukaisut al-
koivat päivällä kello 11.18 ja seuraavan 24 
h aikana 150 V-1:stä osuu Lontoon alueelle. 
Ensimmäinen  V-1 iskeytyy Lontoossa Rau-
tatiesillan viereen Grove Roadille. Jo 27. ke-
säkuuta mennessä oli tuhannes V-1 lentänyt 
kohden Lontoota ja 80 päivää alusta 2 300 
V-1:stä oli iskeytynyt Lontoon alueelle. Par-
haimmillaan per laukaisualusta saksalaiset 
saivat lähetettyä 15 V-1:stä päivässä Lontoo-
seen, joskin yhden patterin ennätykseksi tuli 
18 laukaistua V-1:stä päivässä. Ensimmäisen 
kolmen viikon aikana Lontoossa menehtyi 
2752 brittiä.

Britit olivat alkuunsa voimattomia uuden 
aseen edessä, koska yli 650 km/h lentävä 
ohjus oli heidän silloisille koneilleen lähes 
mahdoton ottaa kiinni vaakalennossa. V-
1 oli äärettömän kestävä tulitukselle, sillä 
käytännössä moottorin edessä olevaan vent-

Eversti Wachtel
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tiilijärjestelmään saatu osuma saattoi vain 
pysäyttää moottorin ja venttiilijärjestelmä ei 
tosiaan ollut iso maali. Itse Arguksen moot-
tori toimi vielä vaikka se oli ammuttu seu-
laksi. Polttoainejärjestelmä esimerkiksi oli 
niin pieni maali ohjuksen rungon sisällä, että 
lottovoitto varmasti olisi ollut todennäköi-
sempää, kuin osua lentävän pommin hermoi-
hin. Ainoastaan varmuudella kranaatti, joka 
räjähti taistelukärjessä tekisi selvän pommis-
ta samantien. 

V-1 hyökkäyksien alettua kesäkuussa 1944, 
laukaisualustojen pommitus kiihtyi melkoi-
sesti. Parhaimmillaan heinäkuussa 1944 V-1 
sitoi liittoutuneiden pommituslennostosta 50 
%, jolloin Saksan teollisuus ja kaupungit sai-
vat vetää henkeä pommituksien käytännös-
sä tauottua niiden osalta. Kenraali Spaatz, 
joka oli Yhdysvaltojen ilmakomentajana 
Euroopassa, vastusti voimakkaasti laukaisu-
alueiden pommituksia, koska sillä ei hänen 
mielestään toimenpiteenä saavutettu konk-
reettista hyötyä sodankululle. Eisenhower 
Churchillin painostuksesta pitäytyi laukaisu-
paikkojen pommituksessa. Saksalaiset käyt-
tivät laukaisussa keveitä elementtiramppeja 
ja suurella työllä ja rahalla rakennetut kiin-
teät alustat eivät olleet tulitoiminnassa ollen-

kaan, joskin ne houkuttimina vetivät liittou-
tuneiden pommitonnit kätevästi puoleensa. 

BRITTIEN VASTATOIMET

V-1:n ilmestyminen Lontoon yläpuolelle oli 
Englannissa shokki. Nopeasti hävittäjäpuo-
lustus oivalsi, että syöksyssä kokenut lentäjä 
saattoi tavoittaa V-1:n, jolloin lentäjällä oli 
mahdollisuus ampua alas pommi. Rohkeim-
mat lentäjät lensivät V-1:n kiinni ja siiven-
kärjellä keikauttivat V-1:n siipeä, jolloin len-
täväpommi saattoi suistua radaltaan pudoten 
vaarattomalle alueelle, joskin joillekin tämä 
oli viimeinen toimenpide pommin simahta-
essa silmille vieden lentäjän koneineen kor-
keammalle pilvelle. Vain kolme V-1:stä pu-
dotettiin todistetusti siivellä keikauttamalla. 

Hitler oli innoissaan uudesta kostoaseestaan 
ja vaati henkilökohtaisesti pommiin laitetta-
vaksi trialen -räjähdettä, joka oli alumiinil-
la terästettyä trotyyliä. Nyt V-1 teho vastasi 
brittien käyttämiä 2 tonnin korttelinsärkijä-
pommien tehoa. Hitler totesi vielä tyytyväi-
senä brittiläisten lentäjien olevan hupsuja, 
kun ampuvat alas noinkin vaarallisia aseita. 
Hitler oli yllättynyt V-1 aseen tehokkuudesta 
ja tiedusteli innostuneesti 26. kesäkuuta up-
seereiltaan pommien vaikutusta britteihin.    
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Britit asettivat Lontoon suojaksi 2 000 sul-
kupalloa, joiden vaijereihin tiedetään noin 
300 V-1:n matkan katkenneen. Saksalaiset 
vastasivat lisäämällä V-1:n siipiin leikkurit 
vaijereita varten. Lisäksi kiireellä varustet-

tiin nopeita koneita V-1 hyökkäyksiä vasten. 
Tempest, Mosquito, Spitfire XIV, Mustang 
ja P-47 Thunderbolt M -hävittäjillä alettiin 
taistoon, jopa Gloster Meteor -suihkuhävit-
täjä oli jahdissa mukana. Koneita vahattiin 
ja kiillotettiin, jotta ilmanvastus saatiin mah-

dollisimman alhaiseksi, 
moottorit viritettiin äärim-
milleen, polttoainetankit ja 
myös asekuorma jätettiin 
puolilleen. Nyt koneista 
saatiin enemmän irti, jotta 
voitiin yrittää tavoittaa no-
peita ohjuksia.

Rannikon puolustusvyö-
hykkeen ylitettyään V-1 
sai niskaansa nopeimmat 
hävittäjät ja lähinnä 501. 
laivueen Tempest-hävittä-
jät. Laivueen 501 majuri 
Joseph Berry ampui hen-
kilökohtaisesti alas 59 V-1:
stä, kun seuraavaksi eniten 
pudotuksia tuli Wing Com-
mander Roland Beamon-
tille, joka sai 31 pudotusta 
tililleen. Tempesteillä am-
muttiin alas 638 V-1:sta, 
seuraavaksi eniten Mosqui-
toilla 428 kpl, Spitfire XIV:
llä 303 kpl, Mustangeilla 
232 kpl ja lopuilla kone-
tyypeillä yhteensä 158 V-1 
-pudotusta. Gloster Meteor 
-suihkuhävittäjästä mai-
nitaan vain aseiden ja tek-
niikan epäluotettavuuden 
olleen kiusana, mutta tällä 
konetyypillä britit saivat 
ilmeisesti 13 V-1:stä tuhot-
tua. Mm. uusiseelantilainen 
486. hävittäjälaivue menet-
ti 17 Tempest -hävittäjä-
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konetta ja 3 lentäjäänsä, kun V-1:en räjähti 
liian lähellä sitä ammuttaessa. 
V-1:n ääni kantoi lähes 20 km:n päähän, 
joten sen tulo ilman tutkaakin oli korvalla 
kuultavissa ja lentäjät ennättivät nousemaan 
koneillaan ilmaan. Yöllä lentäjät pystyivät 
helposti paikallistamaan lentävän V-1:n sen 
taakseen jättämän kirkkaan pistoliekin avul-
la. Brittien epätoivoa kuvasti suunnitelma, 
jossa Liittoutuneet olisivat iskeneet kaasu-
aseella laukaisupaikkoihin. Todettuaan sak-
salaisten olevan heitä huomattavasti edellä 
taistelukaasujen kehityksessä, niin kostois-
kun pelossa asiasta luovuttiin. Jopa joiden-
kin V-aseiden varustaminen hermokaasulla 
tai bakteereilla, niin olisi Lontoossa uhrilu-
vut ja tuska noussut aivan toisessa potens-
sissa ylöspäin.

Kuitenkin tietämättään britit olivat jarrut-
taneet mm. V-1 ohjelmaa pommituksillaan. 
Laukaisualustojen pommituksilla ei ollut 
mitään hyötyä, mutta esim. Ruhrin teräsle-
vyteollisuuden pommitukset olivat hidasta-
neet kolmella kuukaudella erään arvion mu-
kaan V-1 tuotantoa, sekä aiemmin mainitut 
Peenemünden ja Kasselin pommitukset suo-
ranaisesti viivästyttivät aseen sarjatuotannon 
alkua kuukausilla.

Heinäkuussa 1944 Amerikkalaisia ilmator-
juntajoukkoja tykkeineen saapui suojavyö-
hykkeeksi rannikolle. USA:n joukoilla oli 
tykeissään tutkat ja niissä Bellin kehittämät 
analogiset tietokoneet, jotka laskivat tykeille 
ennakot, niin tulosta alkoi syntymään. Al-
kuun ilmatorjunta ampui 2 500 kranaattia 
yhtä tuhottua V-1:stä kohden, mutta tutkan 
myötä suhde muuttui sataan ammuttuun it-
kranaattiin tuhottua V-1:stä kohden. 
 
Lempinimiä V1 sai brittien keskuudessa 
mm: Puhalluslamppu ”blow lamp”, Lentä-

vä torpedo ”flying torpedo”, Helvetinkoi-
ra ”Hell Dog”, Surinapommi ”buzz bomb, 
Sukeltaja ”diver”, Lentävä pommi ”flying 
bomb”, Muurahaiskorento ”doodle bug” oli 
ilmatorjuntamiesten antama nimitys heti ke-
säkuussa ja Yskivä pommi ”chuff bomb” 

SAKSALAISET VASTAAVAT KEHI-
TYKSEEN

Saksan tiedustelu sai selville, että brittilentä-
jillä oli vaikeuksia tunnistaa V-1:siä omista 
lentokoneista. Hämätäkseen hävittäjälentä-
jiä saksalaiset maalasivat V-1:n siipiin val-
komustaraidalliset maihinnousutunnukset, 
joita liittoutuneiden koneet käyttivät Nor-
mandiassa. Hitler kielsi henkilökohtaisesti 
maalaamasta kuitenkaan Englannin kansal-
listunnuksia. Kohta Hitler alkoi vaatimaan 
V-1:n nopeuden nostoa yli 700 km/h:iin ja 
kantaman pidentämistä 325 km:iin. Hitler 
pelkäsi laukaisupaikkojen menetyksen vie-
vän Lontoon aseen kantaman ulkopuolelle. 
V-1 kehittyi vielä niin, että kantamaa tuli 
lisää räjähdemäärän kustannuksella, jolloin 
Lontoo pysyi kohteena maaliskuulle 1945 
asti. Viimeinen perus- V-1 pystyttiin lähettä-
mään Lontooseen tammikuussa 1945. 

ILMASTA LÄHETETYT V-1:SET

Tämä toimi käsitti kahden Kampfgeschwa-
derin III/KG3:n ja KG 53:n kaikkien lentu-
eiden lentokoneista lähetetyt V-1 ohjukset 1 
176 kpl. Ilmasta lähetettynä kantaman sisälle 
saatiin Englannissa useimpia kohteita, kuten 
jopa mm. Manchester Keski-Englannin län-
sirannikolta, jonne suuntautui tosin vain yksi 
massaisku vuoden -44 jouluaattona. Toisena 
toimena heinäkuun 10. - 15. päivänä toimi 
III/ KG 3 Luoteisen Ranskan kolmelta ken-
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tältä menestyksellisesti kohden Southampto-
nia ja Lontoota, jolloin hyökkäys suuntautui 
etelästä ja koukaten Lontoon suojavyönä 
olleiden it-tykkien ja sulkupallojen linjan si-
vusta. V-1 pudotettiin Heinkel 111 -pommi-
koneesta meren päältä tutkien kantaman ul-
kopuolelta suoraan etelästä kohden Lontoota 
tai Southamptonia. III/KG 3 joutui nopeasti 
siirtymään Normandiasta Hollannin Ven-
loon liittoutuneiden heinäkuussa rannikolta 
savuttaman läpimurron tieltä.

Heinkel 111 -konetta modifioitiin lopulta 
noin 100 kappaletta, mallinimeltään Heinkel 
H-21, V-1:n kuljettamiseen ja lähettämiseen. 
Pommin lähettämiset pommikoneesta pudot-
tamalla alkoivat jo kesäkuussa 1944, mikä 
jatkui aina tammikuulle 1945, jolloin len-
tokenttien huolto Hollantiin kävi mahdotto-
maksi. Viimeinen V-1 lähetettiin ilmasta 14. 
tammikuuta 1945, jolloin ilmaoperaatio lo-
petettiin. Kokonaistappiot ilmaoperaatiossa 
olivat 77 menetettyä Heinkeliä.  V-1:n taak-
seen luoma pistoliekki laukaisuhetkellä yön 
pimeydessä valaisi pommittajan täydellises-

ti, kuin pimeässä huoneessa olisi raapaistu 
tulitikku, jolloin Heinkel oli partioiville brit-
tien Mosquito -yöhävittäjille suorastaan kuin 
tarjottimella muutamia sekunteja. Pari se-
kuntia oli pitkä aika hitaassa pommikonees-
sa hyytävän Pohjanmeren yllä, kun tukalla 
varustettu tulivoimainen ja nopea hävittäjä 
saa näköhavainnon, niin peli oli sitä myöden 
selvä. USSAF:n B-24 -koneet pommittivat 
Tillen lentokenttää Normandiassa varakoh-
teena kesäkuussa ja tuolloin tuhoutui kuusi 
He-111 konetta, jotka olivat iskuvalmiina. 
Tietämättään liittoutuneet vahingossa torjui-
vat V-1 hyökkäyksen näiltä osin.

LOPPU LÄHENEE

Vuoden 1945 alussa Hitlerille tuli selväksi, 
etteivät kostoaseet V-1 tai V-2 käännä sodan-
kulkua saksalaisille voitolliseksi, joten hä-
nen mielenkiintonsa laimeni huomattavasti 
sodan viimeisinä kuukausina kostoaseisiin. 
V-1 tuotanto olisi loppunut suunnitellusti 
muutenkin kesällä 1945, mutta sodan lop-

V-1 syöksyy Lontooseen

puminen aikaisti tuotannon 
lopettamista muutamalla kuu-
kaudella. Viimeinen V-1 lähe-
tettiin Lontooseen maaliskuun 
29. päivänä 1945, jonka jäl-
keen V-1:n operatiivinen aika 
oli ohitse Toisessa maailman-
sodassa.

TUOTANTO

Fallerslebenin Volkswagen -
tehdas valmisti osia vuonna 
1943 2 000 V-1 pommiin ja 
vuosina 1944 - 45 Fallersleben 
valmisti lähes 14 000 pommia. 
Nordhausenin Keskustehtai-
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den tuotanto alkoi marraskuussa 1944 238 
valmistuneella pommilla, josta se jatkui 
maaliskuulle 1945, johon mennessä Nord-
hausen valmisti yli 13 000 V-1:stä. Volkswa-
genin sivutehdas Elbellä valmisti muutamia 
tuhansia pommeja. Yhteensä pommeja teh-
tiin noin 30 000 - 33 000 kappaletta, mutta 
tarkkaa lukumäärää ei voida koskaan esittää, 
koska V-1:n kohdalla on paljon sekavuutta 
tilastoissa, johtuen osien hajatuotannosta ja 
satunnaisesta kokoamisesta eri tehtaissa. 

YHTEENVETO

Sarjatuotannossa V-1 maksoi 75 Reich-
markkaa kappaleelta, kun maavoimien ke-
hittelemä V-2 kustansi 75 000 Reich-mark-
kaa (noin 1,5 milj. euroa vuonna 2011). 
V-1 sitoi Liittoutuneiden voimia runsaasti 
ja lopullisessa laskennassa Liittoutuneiden 
sodanjohto totesi saksalaisten voittaneen 
heidät kustannuksissa yli nelinkertaisesti. 
Yli 47 milj. puntaa kului V-1:n vastatoimiin. 
Mainittava on yhden Brittiläisen Lancaster 
-pommittajan, miehistön koulutuksineen ja 
polttoaineen hinnalla pystyttiin rakentamaan 
yli 300 V-1 lentävää pommia. Toki Lancas-
terin toimintamatka oli huomattavasti pi-
dempi ja lentokoneella osumistarkkuus oli 

korkeampi, mutta V-1 kulki suoraan kohden 
maaliaan välittämättä häirinnästä mitään ja 
tuhoutuessaan se ei vaatinut koulutettujen 
lentäjien uhraamista. Matalaoktaanista polt-
toainetta kului vain menomatkan tarpeisiin. 
V1:siä rakennettiin kaikkiaan siis ainakin 
30 000 kappaletta, joista 10 000 laukaistiin 
Lontoota kohden ja sodan lopulla 1 200 
Antwerpeniin. Noin 1 600 V1:stä lähetettiin 
Lontooseen pommikoneesta pudottamalla. 
Liittoutuneiden torjunta tuhosi kaikkiaan 4 
261 V-1:stä 

Liittoutuneiden tappiot olivat erään tiedon 
mukaan V-1 aseita vastaan, tai toimesta, 
ensimmäisessä vaiheessa ”laukaisualustoil-
ta tapahtuneet laukaisut kesäkuu - syyskuu 
1944” 7 810 ihmistä, joista yli 1 700 lentä-
jää. Lontoon alueella 2 000 kuoli ja 25 000 
ihmistä haavoittui syyskuuhun 1944 men-
nessä. Lisäksi Lontoosta evakuoitiin 350 000 
naista ja lasta V-1:n alta. 

Pieniä tappioita Saksan siviiliväestön ko-
kemiin helvetillisiin infernoihin nähden, jos 
pelkästään Hampurissa lasketaan kuolleen 
heinäkuussa 1943 terrorisuurpommitukses-
sa 40 000 siviiliä ja Dresdenissä väitetään 
jopa 200 000 siviilipakolaista saaneen sur-
mansa sodan lopulla yhdessä ainoassa suur-
pommituksessa.
 
V-1:n suunnaton painevaikutus räjähtäes-
sään oli niin voimakas, että englantilaiset 
totesivat jokaisen räjähdyksen ydin-Lontoon 
alueella vahingoittaneen jollain muotoa sa-
toja asuntoja ja 20 000 asuntoa vaurioitui 
heinäkuussa joka päivä. Vesi- ja viemäriput-
ket repeilivät, perustukset vaurioituivat, pu-
humattakaan hajonneista ikkunoista. Kaikki-
aan V-1:set tuhosivat tai vaurioittivat pahoin 
arviolta noin 1 100 000 asuntoa. ******

He111 vapauttaa V-1:n
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V-1:n heikkoutena aseena oli moottorin sam-
muminen kohteen yllä, jolloin pommi sai va-
paasti pudota maaliinsa. Putoamisen aikana 
ihmiset ehtivät hakeutua suojaan räjähdyk-
seltä. Tämän uskotaan pelastaneen tuhansia 
ihmisiä varmalta kuolemalta. V-1:n lento 
laukaisusta kohteeseen oli pommille mones-
ti kohtalokas ja vain noin 25 % laukaistuista 
V-1:sta pääsi Lontooseen asti. Matkalla Lon-
tooseen saattoi sattua seuraavaa:
- Englannin kanaalin yllä saattoi kohdata 
sattumalta hävittäjäkoneen, joka ehti ampu-
maan V-1:n alas. Maihinnousun aikaan 1944 
liittoutuneilla oli valtavat määrät lentokonei-
ta ilmassa kaiken aikaa ja Kanaalin yllä oli 
jatkuvasti hävittäjäkoneita menossa Rans-
kaan tai palaamassa sieltä.
- Matala lentokorkeus kasvatti ilmatorjun-
nan osumatarkkuutta.
- Suora lentorata ei tuonut yllätyksiä, niin 

kuin ihmisen lentämä lentokone, joten V-
1:stä seuraavan hävittäjän oli suhteellisen 
helppoa valita syöksyssä oikea ennakko ja 
yrittää tuhota kohde.   

Saksalaiset menettivät 185 henkeä kuolleina 
V-1 lähetyksien yhteydessä erinäisistä ta-
paturmaisista yms. syistä. Lopuksi voidaan 
todeta V-1:n osoittautuneen onnistuneeksi 
aseeksi, kun kohteena oli suurkaupunki, jol-
loin osumatarkkuus ei ollut juurikaan rat-
kaisevassa roolissa. V-1 pelote- ja tuhovai-
kutus saivat aikaan Lontoossa massiivisen 
evakuoinnin, sitoi valtavasti liittoutuneiden 
asevoimia monella tapaa ja britit joutuivat  
perumaan kahden taistelulaivan rakentami-
sen, koska heidän piti rakentaa teräksestä 
pieniä Morrison-väestösuojia, joten operaa-
tio Rumpelkammeria voidaan pitää Saksan 
voittona operaationa. Mikäli tämä pitkitti so-

Ohjausyksikkö
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taa päivillä tai kuukausilla, niin asia kääntyi 
tavallaan saksalaisia itseään vastaan, mutta 
sodassahan on vain häviäjiä.

YOKOSUKA MXY7 OHKA 

Saksalaiset toimittivat jo 1943 sukellusve-
neellään Arguksen suihkuvaihemoottorin ja 
V1:n piirustuksia Japaniin, joten japanilai-
set myös kehittivät omaa Baika (Kukoistus) 
-pommia, mutta tämä ei koskaan edennyt 
piirustuspöytää pidemmälle. Varmasti hy-
vänä syynä oli, ettei japanilaisilla olisi ollut 
pommituskohteita ulottuvillaan. Japanilaiset 
kehittelivät miehitetyn Reichbergin kaltai-
sen itsemurhakoneen, joka tunnettiin USA:
n merimiesten  nimittämänä Baka:na (Idi-
ootti), virallisesti se oli Ohka (Kirsikankuk-
ka) ja japanilaiset itse kutsuivat sitä Jinrai:
ksi (Pallosalama). Ohkaa oli kahta versiota, 
ilman moottoria olevaa liitopommia ja rake-
teilla varustettua mallia. Ohkaa valmistettiin 
kaikkina variaatioina 852 kpl ja vain 50:llä 
hyökättiin vihollisen kimppuun. Niillä upo-
tettiin ja vaurioitettiin lukuisia USA:n tais-
telulaivoja. Ensimmäinen hyökkäys oli maa-
liskuussa 1945, mutta USA:n laivaston Hell-
cat -hävittäjät selvittivät ne saatto-Zeroineen 
päivineen.  Huhtikuun 12. päivänä Yhdys-
valtain hävittäjäalus USS-Mannert L. Abele 
sai Ohkan kupeeseensa, jolloin alus katkesi 
kahtia ja upposi ollen ensimmäinen Ohkal-
la upotettu alus. Ohkan kantama oli Betty-
pommikoneesta pudotettuna vain muutamia 
kymmeniä kilometrejä, joten kohdelaivojen 
tullessa näkyviin Ohka vapautettiin liitoon. 
Vasta lähempänä kohteita Kamikaze -lentäjä 
kytki rakettimoottorin surmansyöksyyn, läpi 
ilmatorjuntatulen ja hävittäjälentokonepar-
vien, yli 850 km/h nopeudella kohteeseen. 
Palataan tähän mielenkiintoiseen aiheeseen 
vielä tulevaisuuden artikkeleissa.  

V-1 SOTASAALIINA LIITTOUTUNEIL-
LA

V-1:siä joutui sodan aikana ja jälkeen Liittou-
tuneiden käsiin, jotka luonnollisesti ottivat 
lentävän pommin ilomielin omaan käyttöön-
sä ja kehittelyn kohteeksi. Venäläiset saivat 
V-1:n haltuunsa keväällä 1945 Bliznasta 
Puolassa. Venäläiset testasivat maaliskuussa 
1945 asejärjestelmää maasta laukaistuna ja 
koneesta pudottamalla. Asejärjestelmä tuli 
luonnollisesti kehitykseen idän ihmemaassa 
ja oli heidän tulevien risteilyohjuksiensa esi-
kuvana.   

Yhdysvallat oli jo kesällä 1944 tutkinut V-
1:n hylkyjä Englannissa, ja lokakuulla 1944 
heidän ensimmäinen prototyyppinsä lau-
kaistiin liikkeelle Floridassa. Myöhemmin 
he suorittivat testejä saksalaisilla V-1:llä ja 
vertasivat tätä omaan kehitelmäänsä. Yhdys-
valloissa V-1:stä alettiin valmistamaan JB-
2 nimellä jo sodan lopulla ja tarkoitus olisi 
ollut käyttää sitä Japania vastaan yhdessä 
sotasaalis- V-1:ien kanssa, mutta atomiase 
lopetti sodan ja aseet jäivät toimettomaksi. 
Yhdysvalloissa US-Navy kehitti V-1:stä ni-
mellä KWG-1 Loon, ja he suorittivat koe-
laukaisuja sukellusveneistä. Ase päätyi vielä 
sotatoimiin Koreassa, jossa KWG-1 Loone-
ja laukaistiin vähäisesti Pohjois-Korealaisiin 
kohteisiin.

Ranskalaiset kopioivat V-1:n nimellä CT 10 
ja näitä he myivät briteille sekä Yhdysvaltoi-
hin vähäisissä määrin. 
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TEKNISET TIEDOT
Moottori                   Argus AS-14
Työntövoima            350 kg
Polttoaine                 Bensiini 80 okt
Polttoainetilavuus    570 l
Nopeus                       650-700 km/h
Kantama                   250-350 km 
Lentokorkeus           300 m- 3000 m
Pituus                         7,74 m – 7,9 m
Siipiväli                      5,37 m
Halkaisija                  0,8 m
Korkeus                     1,42 m
Lentopaino max.       2160 kg
Räjähdysaine            Amatoli/Trialen
R-ainepaino             Amatoli 850 kg/
  Trialen 940 kg

US-kenraali Clayton Bissel arvioi joulukuussa 
1944 V-1:n 2 ½ kk-ajalla vastaan liittoutunei-
den pommitusvoimat 12 kk-ajalla.

Pommitukset (USAF ja RAF) / V-1 -iskut
Iskuja kpl: 90,000 / 8,025
Pommeja tn: 61,149 / 14,600
Polttoainekulutus tn: 71,700 / 4,681
Lentokonemenetykset: 3,075 / 0
Miehistötappiot: 7,690 / 0
Vaurioituneet / tuhoutuneet 
asunnot: 1,150,000 / 1,127,000
Kokonaistappiot: 92,566 / 22,892
Aiheutetut henkilötappiot/pommi tn: 1.6/1.6

* Verrokkina suurin yksittäinen RAF:n hyökkä-
ys tapahtui maaliskuun 15. 1944 Stuttgartiin ja 
käsitti 3 000 pommitonnia yhdessä yössä 836:
n Lancaster-pommittajan voimalla. Stuttgartin 
hyökkäyksessä britit menettivät 36 pommikonet-
ta. Länsi-Liittoutuneet kärsivät 1943 kaikkiaan 
konemenetyksinä pommituslennoilla  3 366 ko-
netta,  joista USA menetti 997 konetta ja britit 2 
369 konetta alasammuttuina. 

** Internetissä väitetään erheellisesti V-1 ensi-
lennon tapahtuneen 1941, mutta mikään lähde-
kirjallisuus ei tue väitettä, vaan 1942 joulukuussa 
Peenemündessä vasta tapahtui neitsytlento.

*** Peenemünde sijaitsee Itämeren rannikolla 
Pohjois-Saksassa Usedomin niemimaalla. Syr-
jäinen asumaton seutu takasi ihanteelliset olot 
salaisten aseiden kehittelyyn. Nykyään tukikohta 
toimii museona.

**** Hanna Reitsch (1912-1979) ajoi voimak-
kaasti itsemurhalentojen puolesta paljon ai-
emmin kuin japanilaisten Kamikazet aloittivat 
hyökkäyksensä. Reitsch itse ilmoittautui vapaa-
ehtoiseksi näihin fanaattisiin joukkoihin. Hitler 
ei hyväksynyt eikä ymmärtänyt itsensä uhraa-
mista, joten homma kuivui kokoon.

***** SS-kenraali Franz Kamler katosi Toisen 
maailmansodan lopulla ja hänen vaiheistaan on 
montaa otaksumaa. Mm. hänen epäillään len-
täneen Prahasta toukokuussa 1945 Espanjaan 
Barcelonaan yhdessä huipputiedemiesten kanssa 
Junkers 290 -pitkänmatkanlentokoneella. Toisena 
otaksumana hänen oletetaan päässeen Yhdysval-
toihin operaatio Paper Clipin yhteydessä ja hän 
olisi työskennellyt painottomuuteen liittyvässä 
tutkimustyössä Nasan leivissä. Kolmas otaksuma 
olisi hänen saaneen surmansa Prahan taisteluissa 
sodan viimeisinä päivinä vihollisen luodeista tai 
oman käden kautta.  

****** Vert. suomalaiset menettivät koko Toisen 
maailmansodan aikana 120 000 asuntoa luovute-
tuilla alueilla tai sotatoimien seurauksena tuhou-
tuneena. 
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